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Passagierstraining

1
2
Blijft na schooltijd op de juiste Doet uit eigen initiatief de
plek op de taxi wachten
gordel om in een auto of taxi
Stapt pas uit als de chauffeur
het zegt
Passagierscertificaat

Voetgangerstraining Loopt, afgezet op school,
Kent waarschuwingsgeluiden
direct de school binnen.
(bel, sirene, toeter)
Blijft uit zichzelf bij de groep in
een openbare ruimte en in
het verkeer

5
6
Voetgangerstraining Steekt zelfstandig over bij een Benoemt1 verschillende
voetgangerslicht
verkeers-deelnemers
Kijkt naar links en rechts (2x)
(fietser, auto, tram)
om te zien of er verkeer aan Gebruikt zelfstandig een
komt
zebrapad
Voetgangerscertificaat 2

Fietstraining

Kan (technisch) fietsen.
Ziet het gevaar van fietsen
bij/op een (drukke)
weg/straat

Kan onder begeleiding op het
plein fietsen

Fietscertificaat 1

3

4

Reageert bij oversteken
Ziet het gevaar van lopen en
onder begeleiding op de
spelen bij een (drukke)
kleur rood door stoppen en
weg/straat
op de kleur groen door
Gebruikt het zebrapad of het
bewegen
voetgangerslicht (drukt op
Kijkt om zich heen bij het
de knop) als dat aanwezig is
oversteken en steekt recht
over (onder begeleiding)
Gaat niet uit zichzelf van de
stoep af
Voetgangerscertificaat 1
7
8
Steekt zelfstandig over bij
Steekt zelfstandig over bij een
een rustige overzichtelijke
rustige straat met
straat
geparkeerde auto’s
Benoemt verschillende
vormen van openbaar
vervoer (tram, bus, metro,
trein)
Zoekt een veilige plek om
over te steken (bij een
rustig overzichtelijk stuk
van de straat)
Past de betekenis van enkele
belangrijke verkeersborden
toe.
Kan onder begeleiding een
vaste (bekende) route
fietsen
Kan onder begeleiding
wisselende routes fietsen
Fietscertificaat 2

Fietst zelfstandig een vaste
route
Zorgt voor verlichting in het
donker en bij regen of mist
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OV-training niveau 8

9
10
Steekt zelfstandig over bij een Benoemt de invloed van het
Voetgangerstraining
drukke straat
weer op het verkeer
Voetgangerscertificaat 3
Fietstraining

OV-training

1
2

11

Vertelt welk vervoerskaartje er
gekocht moet worden en
waar dat te koop is
Weet wat de OV-chipkaart is
Reist onder begeleiding met
openbaar vervoer
Houdt zich aan de regels die
gelden voor reizigers met
het openbaar vervoer
Kent het belang van een
‘hulpkaart’ en weet hoe die
te gebruiken is in ‘moeilijke’
situaties
OV-certificaat 1
12

Fietst zelfstandig een
onbekende route
Past alle voorrangsregels
correct toe in het
Fietscertificaat 3
Reist zelfstandig op een
bekend traject met het
openbaar vervoer
Checkt in en uit op het station
met de OV-chipkaart
OV-certificaat 2

Stapt zelfstandig over van het
ene naar het andere OV
middel
Kan de OV-chipkaart
zelfstandig gebruiken

13

14

Benoemt de reistijd van een
bekende route
Reist zelfstandig met
openbaar vervoer
Laadt de OV-chipkaart op
(vervalt als de chipkaart
automatisch opgeladen
wordt)

Schat de reistijd van een
onbekende route in m.b.v. een
routeplanner
OV-certificaat 3

15

Benoemen en vertellen is van ondergeschikt belang t.o.v. de andere doelstellingen. Het gaat bij ons verkeersonderwijs vooral om concreet handelen
Deze leerlijn is gebaseerd op de leerlijn verkeer van het CED in Rotterdam.
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OV-training

Weet wat hij moet doen bij
een storing (hulpkaart,
spreekpaal, loket)

Kan een alternatief
vervoermiddel verzinnen
wanneer reis anders loopt
dan gepland

Weet hoe hij een declaratie
van zijn kaartje kan
indienen bij zijn werkgever
indien hij daar recht op
heeft
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